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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

 

 Bucureşti, 29 martie 2021 
  Nr. 4c-22/ 168 

  

  

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din perioada 23 – 25 martie 2021  

 
 

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

ordine de zi:  
 

I. Examinarea și adoptarea opiniei pentru: 
Comunicare Comună către Parlamentul European și Consiliu – Strategia de 

securitate cibernetică a UE pentru deceniul digital - JOIN(2021) 18. 
II. Tabel cu propunerile UE transmise de către BP pentru examinare la Comisia 

pentru afaceri europene 

III. Studiu individual: 
1. Comisia Europeană – Planul strategic Orizont Europa. 

2. Comisia Europeană – Coronavirusul - adeverința electronică verde. 
3. Comisia Europeană – Comisia lansează Consiliul European pentru Inovare. 

4. Președinția Consiliului UE și Parlamentul European - Sistemul european de 
informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS). 

5. Consiliul UE și Consiliul European – Calendar 22 martie-4 aprilie 2021. 
IV. Diverse 

 
 Marți, 23 martie 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.1. al ordinii de zi, membrii comisiei au examinat Comunicarea comună 

către Parlamentul European și Consiliu – Strategie de securitate cibernetică a UE 
pentru deceniul digital, JOIN(2020) 18.  
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Comunicarea prezintă strategia privind consolidarea rezilienței colective a Europei la 

amenințările cibernetice, prin care toți cetățenii și toate întreprinderile să poată 
beneficia de servicii și de instrumente digitale de încredere și fiabile. 

Comisia pentru afaceri europene susține abordarea propusă pentru conștientizarea 
situației privind amenințările cibernetice și pentru sprijinirea schimbul recomandat ui 

de informații privind statele membre. 
În cadrul dezbaterii, membrii comisiei au recomandat sprijinirea societății civile la 

nivelul Uniunii Europene, pentru ca aceasta să poată contribui la promovarea 
acțiunilor de creștere a conștientizării pericolului amenințărilor cibernetice, mai ales 

în statele membre care au o experiență restrânsă în combaterea acestora, precum și 
sprijinirea cercetării științifice de graniță în scopul dezvoltării de soluții tehnice 

avansate de apărare împotriva amenințărilor cibernetice.  
Domnul deputat George Cristian Tuță a propus introducerea în opinie a unui nou 

considerent, în care să se arate că membrii comisiei consideră necesară elaborarea 
unor standarde și norme de securitate cibernetică ce trebuie implementate integrat 

în contextul transformării digitale, ca parte a Mecanismului de Redresare și Reziliență; 

încă din faza de proiectare produsele pentru digitalizare trebuie să îndeplinească 
criterii de securitate cibernetică. Considerentul a fost acceptat în unanimitate. 
 

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. 
 

La punctul II. din ordinea de zi, domnul președinte Mușoiu a prezentat lista cu 
propunerile de acte ale UE, fără caracter legislativ, transmise de către Biroul 

Permanent la Comisia pentru afaceri europene pentru examinare până la data de 
18.05.2021.  

 
 Miercuri, 24 martie a.c. și Joi, 25 martie a.c., membrii comisiei au procedat 

la studiu individual asupra temelor înscrise pe ordinea de zi.  
 

În ziua de 23 martie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența 17 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), Dumitrina 
MITREA (AUR), Adriana – Diana TUȘA (PSD) – prezentă on-line, Ana Maria CĂTĂUȚĂ 

(PSD) – prezentă on-line, Christine THELLMANN (PNL), Rodica Luminița BARCARI 
(PNL) – prezentă on-line, Viorel BĂLTĂREȚU (Alianța USR - PLUS), Ion – Marcel 

CIOLACU (PSD), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Mircea FECHET (PNL), Mirela FURTUNĂ 
(PSD) – prezentă on-line, Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Sorin – Mihai 

GRINDEANU (PSD), Diana STOICA (Alianța USR – PLUS) – prezentă on-line, George 
Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán (UDMR).  

Au absentat motivat: Iulian BULAI (Alianța USR - PLUS), Ionel DANCĂ (PNL), 
Anamaria GAVRILĂ (AUR), Mihai Laurențiu POLIȚEANU (Alianța USR – PLUS). 

 
În ziua de 24 martie, 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) – prezentă on-line, Christine THELLMANN (PNL), Rodica Luminița BARCARI 
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(PNL) – prezentă on-line, Viorel BĂLTĂREȚU (Alianța USR - PLUS), Iulian BULAI 

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

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

Laurențiu POLIȚEANU (Alianța USR – PLUS) – prezent on-line, Diana STOICA (Alianța 
USR – PLUS) – prezentă on-line, George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán 

(UDMR).  
 

 
În ziua de 25 martie, 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) – prezentă on-line, Christine THELLMANN (PNL), Rodica Luminița BARCARI 
(PNL) – prezentă on-line, Viorel BĂLTĂREȚU (Alianța USR - PLUS), Iulian BULAI 

(Alianța USR – PLUS) – prezent on-line, Ion – Marcel CIOLACU (PSD), Andi Lucian 

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

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

USR – PLUS) – prezentă on-line, George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán 
(UDMR).  

 
 

 
 

 

Ștefan MUȘOIU 

 

PREȘEDINTE 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Redactat: Gabriela Negreț, consilier 
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