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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru afaceri europene 
 

 

București, 20 decembrie 2021 

Nr. 4c-22/665 

 
 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 7 – 9 decembrie 2021  

 
 

În perioada 7 – 9 decembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut 
următoarea ordine de zi:  

 
I. Dezbateri pe tema ”Coeziunea economică, socială şi teritorială – vector de 

dezvoltare regională 
II. Studiu individual: 

 
1. Comisia Europeană – Raportul de sinteză anual privind implementarea 

instrumentelor financiare în 2020. 

2. Comisia Europeană – NextGenerationEU. 
3. Parlamentul European - Conferința privind Viitorul Europei. 

4. Consiliul UE - Forumul Ministerial pentru Justiție și Afaceri Interne, Brdo, 
1-3 Decembrie 2021 - Declarație de presă comună UE – Balcanii de 

Vest(EN). 
 

III. Diverse 
 

 Marți, 7 decembrie și Joi, 9 decembrie a.c., membrii comisiei au 
procedat la studiu individual asupra temelor înscrise la punctul II. din 

ordinea de zi.  
 

 
 Miercuri, 8 decembrie a.c. Comisia pentru afaceri europene a continuat 

dezbaterile inițiate sub egida Conferinței privind viitorul Europei, organizând un 

eveniment cu tema ”Coeziunea economică, socială şi teritorială – vector de 
dezvoltare regională”. Evenimentul s-a desfăşurat în format hibrid, la Complexul 

Naţional Muzeal ”ASTRA” din Sibiu şi online, cu participarea deputaţilor din 

gnegret
Conform cu originalul
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Comisia pentru afaceri europene, a reprezentanţilor societăţii civile, 

administraţiei publice centrale şi locale, precum şi ai mediului antreprenorial 
local. Coordonatorul evenimentului de la Sibiu a fost doamna deputat Christine 

Thellmann, secretar în cadrul comisiei. 
 

În deschidere, domnul Ștefan Mușoiu, președintele comisiei, a subliniat că 
”dezbaterile organizate de Comisia pentru afaceri europene a Camerei 

Deputaţilor, sub egida Conferinţei privind viitorul Europei, reflectă interesul 
nostru de a implica actorii relevanţi din România în dialoguri pragmatice privind 

priorităţile agendei europene”. 
 

Din partea gazdelor au participat doamna Daniela Cîmpean, preşedinte al 
Consiliului Judeţean Sibiu, domnul Ciprian Ștefan Anghel, manager general al 

Muzeului Astra şi domnul Adrian Bibu, administrator public al judeţului Sibiu, 
coordonator al programului ”Anii Drumeţiei”. 

 

În cadrul dezbaterii au luat cuvântul domnul Vasile Cristian Roman, secretar de 
stat în Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, doamna Iulia Matei, 

secretar de stat pentru afaceri europene în Ministerul Afacerilor Externe, precum 
şi domnii europarlamentari Victor Negrescu şi Siegfried Mureşan. 

 
Doamna Ramona Chiriac, şefa Reprezentanţei Comisiei Europene în România, 

mulțumind pentru invitație, s-a adresat participanţilor prin intermediul unui 
mesaj video înregistrat. 

 
De asemenea, au intervenit în cadrul discuţiilor reprezentanţi ai mediului 

antreprenorial şi academic, precum şi deputaţi, membri ai Comisiei pentru afaceri 
europene. Vorbitorii s-au referit la politicile şi programele care contribuie la 

dezvoltarea locală şi regională, în domenii-cheie, precum educaţia, sănătatea, 
turismul, energia verde, digitalizarea, Sibiul fiind un exemplu de bune practici 

pentru dezvoltarea durabilă, creşterea calităţii vieţii, crearea de noi locuri de 

muncă, în special pentru tineri, precum şi valorificarea potenţialului cultural rural. 
 

„Pe plan naţional, evenimentele din cadrul Conferinţei privind viitorul 
Europei reflectă eforturile parlamentare de a implica mai mult cetăţenii cu privire 

la cele mai importante teme aflate pe agenda europeană. Vom continua seria 
dezbaterilor noastre, pentru că ne dorim ca rezultatele acestor consultări să 

aducă o contribuţie constructivă la nivel european, prin prezentarea aşteptărilor 
şi preocupărilor românilor cu privire la direcţia şi priorităţile pe care Uniunea 

Europeană ar trebui să le aibă”, a concluzionat preşedintele Comisiei pentru 
afaceri europene, domnul Ștefan Muşoiu. 

 
În încheiere, președintele Comisiei a mulțumit atât autorităților sibiene, cât și 

doamnei deputat Christine Thellmann, pentru sprijinul acordat în organizarea 
dezbaterii, precum și  invitaților care au acceptat să participe la discuții, cu 

prezența fizică și din online. 
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În ziua de 7 decembrie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența toți deputații.  
 

În ziua de 8 decembrie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 
prezența 17 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL) – prezent 

online, Dumitrina MITREA (AUR) – prezentă online, Adriana Diana TUȘA (PSD) – 
prezentă online, Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD), Christine THELLMANN (PNL), Rodica 

Luminița BARCARI (Neafiliați) – prezentă online, Viorel BĂLTĂREȚU (USR), Andi 
Lucian CRISTEA (PSD) – prezent online, Mircea FECHET (PNL) – prezent online, 

Mirela FURTUNĂ (PSD), Anamaria GAVRILĂ (Neafiliați) – prezentă online, Giureci-
Slobodan GHERA (Minorități) – prezent online, Mihai Laurențiu POLIȚEANU (USR) 

– prezent online, Diana STOICA (USR) – prezentă online, George Cristian TUȚĂ 
(PNL) – prezent online, ZAKARIAS Zoltán (UDMR). 

Au absentat: Iulian BULAI (USR), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Sorin Mihai 
GRINDEANU (PSD), Maria Gabriela HORGA (PNL). 

 

În ziua de 9 decembrie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 
prezența toți deputații. 

 
 

 
 

 

PREȘEDINTE 

Ștefan MUȘOIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 


