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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

București, 16 mai 2022 
Nr. 4c-22/270 

 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 9 – 12 mai 2022  

 
În perioada 9 – 12 mai a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut următoarea 

ordine de zi:  
 

I. Examinarea și adoptarea opiniilor pentru: 
 

1. Propunerea de Recomandare a Consiliului privind conturile 

personale de învățare - COM(2021) 773. 
 

2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - 

Construirea unei economii în serviciul cetățenilor: un plan de acțiune 
pentru economia socială - COM(2021) 778. 

 
II. Studiu individual: 

1. Parlamentul European – 9 mai: Ziua Europei și actul final 
al Conferinței privind viitorul Europei. 

2. Comisia Europeană – Eurobarometrul privind „Anul 
european al tineretului”. 

3. Comisia Europeană – Eurobarometrul privind răspunsul UE 
la războiul din Ucraina. 

4. Comisia Europeană – Noul Bauhaus european: cinci 

proiecte emblematice. 
5. Comisia Europeană – Uniunea europeană a sănătății. 

6. Parlamentul European – Plenara din 2-5 mai 2022 pe scurt. 
7. Parlamentul European – UE trebuie să acorde Republicii 

Moldova statutul de țară candidată la aderare. 
 

III. Diverse 
 

gnegret
Conform cu originalul
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 Marți, 10 mai a.c., ședința s-a desfășurat în format fizic 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. a fost dezbătută Propunerea de Recomandare a Consiliului 
privind conturile personale de învățare - COM(2021) 773. 

 
Domnul președinte Mușoiu a făcut o scurtă prezentare a Propunerii, subliniind 

că aceasta sprijină reformele statelor membre pentru a permite unui număr mai 
mare de adulți să participe la acțiuni de formare profesională, în vedere creșterii 

ratelor de participare și a reducerii lacunelor în materie de competențe. 
 

În cadrul discuțiilor, membrii comisiei au atras atenția că învățarea non-
formală, informală și autodidactă, prezintă atractivitate pentru adulți și se 

pretează pentru o gamă largă de activități educative fără a necesita 

înregistrarea în conturi personale. Au subliniat că libertatea de circulație a 
lucrătorilor în Uniunea Europeană depinde și de capacitatea acestora de a 

identifica și a urma cursuri de scurtă durată.  
 

Comisia pentru afaceri europene susține accesibilitatea universală a persoanelor 
la conturile de formare, indiferent de statutul acestora pe piața muncii, precum 

și facilitarea discuțiilor de către Comisia Europeană privind transferabilitatea 
drepturilor la formare individuală între statele membre, în aplicarea principiului 

conform căruia, odată conferite, drepturile la formare aparțin persoanelor și 
prin urmare facilitează libertatea de mișcare a lucrătorilor în Uniunea 

Europeană.  
În același timp, recomandă analizarea impactului sistemului conturilor 

personale de învățare asupra funcționării pieței și a riscurilor de distorsionare a 
pieței serviciilor de învățare și formare, precum și continuarea eforturilor de 

creștere a capitalului uman al Uniunii Europene în domeniul științelor educației.  

  
La finalul dezbaterii, președintele comisiei a supus la vot opinia finală a Comisiei 

pentru afaceri europene asupra Propunerii de Recomandare. Aceasta a fost 
votată în unanimitate și va fi transmisă Biroului Permanent al Camerei 

Deputaților, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 
 

 
La punctul I.2. a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor - Construirea unei economii în serviciul cetățenilor: un plan de 

acțiune pentru economia socială - COM(2021) 778. Aceasta urmărește să 
consolideze inovarea socială, să sprijine dezvoltarea economiei sociale și să 

stimuleze transformarea socială și economică. 
 

Comisia pentru afaceri europene susține planul de acțiune pentru economia 

socială în vederea construirii unei economii în serviciul cetățenilor, 
recomandând un sprijin mai puternic acordat entităților care doresc să sprijine 
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economia socială acolo unde aceasta se află la un nivel sub media Uniunii 

Europene. 
 

Membrii comisiei au subliniat că este necesară stimularea inovării sociale care 
vizează serviciile întreprinderilor sociale oferite persoanelor defavorizate, a 

celor cu dizabilități, precum și a educației financiare furnizate prin intermediul 
întreprinderilor sociale. Totodată, au arătat dificultatea măsurării impactului 

întreprinderilor sociale, precum și riscul utilizării excesive sau nepotrivite a 
indicatorilor. 

Recomandările făcute în cadrul discuțiilor se referă, în primul rând, la elaborarea 
unei strategii integrate pentru a combate îmbătrânirea demografică în paralel 

cu diversificarea serviciilor de integrare a persoanelor în vârstă în viața socială 
și de menținere a acestora în activități productive, strategie care să țină seama 

de relevanța economiei sociale în acest domeniu, precum și la o acțiune la 
nivelul Uniunii Europene pentru stabilirea unui cadru armonizat de achiziții 

publice favorabil participării întreprinderilor sociale, indiferent de forma juridică 

de organizare. 
A fost amintită necesitatea stimulării inovării sociale care vizează serviciile 

întreprinderilor sociale oferite persoanelor defavorizate, a celor cu dizabilități, 
precum și a educației financiare furnizate prin intermediul întreprinderilor 

sociale. 
 

Opinia finală a fost supusă la vot și a fost adoptată în unanimitate de către 
membrii comisiei, urmând a fi transmisă Biroului Permanent al Camerei 

Deputaților, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 
 

 
La punctul III. Diverse, președintele comisiei a informat membrii comisiei 

despre vizita delegației parlamentare georgiene, condusă de domnul Nikoloz 
Samkharadze, președintele Comisiei pentru relații externe, membru al Comisiei 

pentru integrare europeană și al Grupului parlamentar de prietenie Georgia-

România din Parlamentul Georgiei ce va avea loc în data de 31 mai a.c. 
 

 
 În zilele de 9, 11 și 12 mai a.c., membrii comisiei au procedat la studiu 

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

 
În ziua de 9 mai, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența toți deputații. 
 

În ziua de 10 mai, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 
prezența 15 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), Mirela 

FURTUNĂ (PSD), Dumitrina MITREA (AUR), Adriana Diana TUȘA (PSD), Rodica 
Luminița BARCARI (PNL), Viorel BĂLTĂREȚU (USR), Iulian BULAI (USR), Nicolae 

GEORGESCU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Mihai Laurențiu 

POLIȚEANU (USR), Ciprian Titi STOICA (AUR), Diana STOICA (USR) – înlocuită 
de Oana ȚOIU, George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán (UDMR). 
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Au absentat: Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD), Christine THELLMANN (PNL), Ion 

Marcel CIOLACU (PSD), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Mircea FECHET (PNL), 
Sorin Mihai GRINDEANU (PSD), Maria-Gabriela HORGA (PNL), Cristina-Mădălina 

PRUNĂ (USR). 
 

În ziua de 11 mai, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 
prezența toți deputații. 

 
În ziua de 12 mai, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența toți deputații. 
 

 
 

 
 

 

Ștefan MUȘOIU 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 


