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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

București, 21 martie 2022 

Nr. 4c-22/169 

 

 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 15 – 17 martie 2022  

 
 

În perioada 15 – 17 martie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut 
următoarea ordine de zi:  

 
I. Examinarea și adoptarea opiniei pentru: 

 

1. Propunere de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind 
Anul european al tineretului 2022 - COM(2021) 634 

 
2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor de prezentare a HERA, Autoritatea Europeană 

pentru Pregătire și Răspuns în caz de Urgență Sanitară, următorul 
pas către realizarea uniunii europene a sănătății - COM(2021) 576 

 
II. Studiu individual: 

1. Comisia Europeană – Instrumentul de sprijin etnic (IST) pentru 
2022. 

2. Comisia Europeană – Solidaritatea UE cu Ucraina. 
3. Comisia Europeană – Ajutoare de stat: Sprijinirea economiei UE în 

contextul invaziei Ucrainei de către Rusia. 

- Declarația Comisiei privind consultarea statelor membre cu privire 
la o propunere de cadru temporar de criză pentru sprijinirea 

economiei în contextul invaziei Ucrainei de către Rusia. 
4. Comisia Europeană – REPowerEU. 

5. Parlamentul European – Plenara din luna martie, pe scurt. 
 

III. Diverse 

maria.comanescu
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➢ Marți, 15 martie a.c., ședința s-a desfășurat cu prezență fizică și on-line 
și 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, a fost dezbătută Propunerea de Decizie a 

Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al tineretului 2022 
- COM(2021) 634, propunere ce desemnează anul 2022 drept Anul european al 

tineretului, în scopul promovării oportunităților oferite de politicile UE, pentru 
sprijinirea dezvoltării personale, sociale și profesionale a tinerilor. 

 
În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au subliniat că Anul european al 

tineretului este o ocazie excelentă de a valorifica potențialul programului 
Erasmus+ într-o viziune globală, prin deschiderea sa mai curajoasă  către Asia, 

Africa și America de Sud.  

Au recomandat, printre altele: Anul european al tineretului să ofere oportunități 
pentru susținerea unei stări de sănătate excelente a tinerilor, prin promovarea 

activităților sportive și recreative în aer liber și a unei diete sănătoase; sprijinirea 
tineretului din mediul rural, în special a celui din zone izolate sau defavorizate, 

pentru a fi implicați în inițiative culturale și de educație non-formală, pentru a 
constitui comunități bazate pe cunoaștere și a-și întări sentimentul de 

apartenență la spațiul european; antrenarea mediului de afaceri în crearea unui 
spațiu care să permită tinerilor să transforme provocările în oportunități, într-un 

spirit antreprenorial; utilizarea Anului european al tineretului pentru dezvoltarea 
unor mecanisme care să favorizeze dialogul Uniunii cu tinerii, spre a veni astfel 

în întâmpinarea dorinței acestora de a participa la definirea direcției către care ar 
trebui să se îndrepte Uniunea  Europeană. 

 
Comisia pentru afaceri europene susține crearea unui veritabil spațiu european 

de învățare până în 2025, în care frontierele să nu reprezinte bariere în calea 

educației, cu valorificarea experienței statelor membre și prin efortul conjugat al 
tuturor forțelor politice. 

 
La finalul discuțiilor, domnul președinte Ștefan Mușoiu a supus la vot forma finală 

a opiniei. Membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi adoptarea 
acesteia și transmiterea sa Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru 

finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 
 

La punctul I.2. al ordinii de zi, a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor de prezentare a HERA, Autoritatea europeană 
pentru pregătire și răspuns în caz de urgență sanitară, următorul pas către 

realizarea uniunii europene a sănătății - COM(2021) 576. Propunerea lansează 
Autoritatea europeană pentru pregătire și răspuns în caz de urgență sanitară 

(HERA) pentru a preveni, a detecta și a răspunde rapid la urgențele sanitare. 

Comisia pentru afaceri europene susține Comunicarea Comisiei și subliniază că 
eficiența noii Autorități europene depinde de capacitatea de reacție a cadrului 
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instituțional de asistență medicală al Uniunii și de capacitatea statelor membre  

de a acționa concertat. 
 

Membrii comisiei au arătat importanța consolidării capacităților de cercetare și 
producție proprii de medicamente și vaccinuri ale Uniunii Europene, obiective 

pentru atingerea cărora HERA poate beneficia de un parteneriat sistematic cu 
toate statele membre. 

 
Au recomandat organizarea de programe educative pentru îmbunătățirea 

cunoștințelor de biologie ale copiilor și tinerilor din Uniune, în special din zonele 
rurale, astfel încât să fie în măsură să adopte comportamente potrivite în cazul 

unei epidemii, identificarea de căi de cooperare specifice cu țările din Balcanii de 
Vest și din Parteneriatul Estic, pentru a sprijini accesul acestora la contramăsurile 

medicale esențiale necesare în caz de criză, precum și  stabilirea unui sistem clar 
și cuprinzător de indicatori de performanță pentru activitatea Autorității, încadrat 

în obligațiile de raportare. 

 
Supusă la vot, opinia a fost adoptată în unanimitate de către membrii comisiei, 

urmând a fi transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru 
finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
S-a trecut la punctul III. Diverse.  

Domnul președinte Mușoiu a propus membrilor comisiei ca următoarea dezbatere 
din cadrul Conferinței privind viitorul Europei să se desfășoare în perioada 12 – 

14 aprilie a.c. în județul Brașov. A menționat că tema de discuții va fi 
”Dezvoltarea ecoturismului durabil în zonele montane românești în contextul 

redresării post-pandemice” și că dorește să invite la dezbateri reprezentanți ai 
ministerelor de resort, precum și ai societății civile, așteptând și alte sugestii din 

partea membrilor comisiei. 
A supus la vot propunerea, care a fost acceptată în unanimitate de către membrii 

comisiei, urmând ca într-o ședință viitoare să fie stabilite toate detaliile legate de 

organizarea ședinței comisiei în teritoriu. 
 

 
➢ Miercuri, 16 martie și Joi, 17 martie a.c., membrii comisiei au procedat 

la studiu individual asupra temelor înscrise la punctul II. din ordinea de zi. 
 

 
În ziua de 15 martie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența 17 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), Mirela 
FURTUNĂ (PSD) - online, Dumitrina MITREA (AUR) - online, Adriana Diana TUȘA 

(PSD) – online, Christine THELLMANN (PNL) - online, Rodica Luminița BARCARI 
(PNL), Viorel BĂLTĂREȚU (USR) - online, Mircea FECHET (PNL) – online, Anamaria 

GAVRILĂ (Neafiliați), Nicolae GEORGESCU (PSD) - online, Giureci-Slobodan 
GHERA (Minorități) – online, Maria-Gabriela HORGA (PNL) – online, Mihai 

Laurențiu POLIȚEANU (USR) – online, Cristina-Mădălina PRUNĂ (USR) – online, 

Diana STOICA (USR) – online, ZAKARIAS Zoltán (UDMR) – online. 
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Au absentat: Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD) – delegație, Iulian BULAI (USR), Ion 

Marcel CIOLACU (PSD), Andi Lucian CRISTEA (PSD) - delegație, Sorin Mihai 
GRINDEANU (PSD), George Cristian TUȚĂ (PNL). 

 
În ziua de 16 martie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența toți deputații.  
 

În ziua de 17 martie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 
prezența toți deputații.  

 
 

 
 

Ștefan MUȘOIU 

PREȘEDINTE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Redactat: Gabriela Negreț, consilier 

 


