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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

București, 23 mai 2022 

Nr. 4c-22/293 

 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 16 – 19 mai 2022  

 

În perioada 16 – 19 mai a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut 
următoarea ordine de zi:  

 
I. Examinarea și adoptarea opiniei pentru: 

1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Condiții de muncă 

mai bune pentru o Europă socială mai puternică: valorificarea deplină a 

beneficiilor digitalizării pentru viitorul muncii - COM(2021) 761 
Raportor: deputat Viorel BĂLTĂREȚU 

 
II. Studiu individual: 

1. Comisia Europeană - Noua strategie a UE pentru protejarea și capcitatea 
copiilor în mediul online. 

2.  Comisia Europeană - Combaterea abuzului sexual asupra copiilor. 
3.  Comisia Europeană – Impozitarea societăților comerciale. 

4.  Comisia Europeană – Securitatea cibernetică a rețelelor 5G. 
5.  Parlamentul European – Impozitul pe profit din 2023 

6.  Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul UE – Consolidarea    
securității cibernetice și a rezilienței la nivelul UE. 

 
III. Diverse 

 

 
 Miercuri, 18 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 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor – Condiții de muncă mai bune pentru o Europă socială mai puternică: 

gnegret
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valorificarea deplină a beneficiilor digitalizării pentru viitorul muncii - 

COM(2021) 761, raportor - deputat Viorel BĂLTĂREȚU. 
 

La ședință a participat, în calitate de invitat, domnul Cătălin Codreanu, 
președintele Coaliției pentru Economie Digitală. 

 
Comunicarea prezintă un set de măsuri care vizează îmbunătățirea condițiilor 

de muncă pentru persoane care lucrează pe platforme digitale. 
 

Raportorul, domnul deputat Viorel Băltărețu, a luat cuvântul și a făcut o 
prezentare a subiectului Comunicării. A subliniat faptul că lucrul pe platforme 

reprezintă o lume a muncii în continuă evoluție care permite multor persoane 
să își câștige existența sau să își completeze veniturile, inclusiv persoanelor 

care altfel întâmpină dificultăți în a avea acces la piața forței de muncă, cum ar 
fi persoanele cu venituri salariale mici, femeile, tinerii și persoanele cu handicap. 

Aceasta creează oportunități de dezvoltare sau de extindere a unei baze de 

clienți, uneori la nivel transfrontalier. 
Prin această Comunicare, Comisia Europeană propune politici de îmbunătățire 

a condițiilor de muncă pentru lucrul pe platforme și de sprijinire a condițiilor de 
creștere durabilă a platformelor digitale de muncă din Uniunea Europeană. 

În acest context, este important să se asigure un cadru juridic favorabil 
pătrunderii   pe   piața unică a platformelor digitale de muncă mici și mijlocii. 

 
În intervenția sa, domnul Cătălin Codreanu a sugerat că ar trebui recomandat 

ca normele Uniunii Europene să țină cont de impactul reclasificării colective 
asupra oportunităților de muncă pentru lucrătorii platformelor și în general 

asupra pieței muncii din statele membre. 
 

Membrii comisiei au recomandat o flexibilitate sporită a cadrului legislativ în 
ceea ce privește relația dintre platforme și persoanele care lucrează prin 

intermediul acestora. De asemenea, au recomandat ca normele să țină cont de 

impactul reclasificării colective asupra oportunităților de muncă pentru lucrătorii 
platformelor. 

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

pentru afaceri europene. Aceasta a fost votată în unanimitate și urmează a fi 
transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea 

procedurii de examinare parlamentară. 
 

 
La punctul III. Diverse, președintele comisiei a reamintit 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 din data de 31 mai a.c. și a solicitat membrilor comisiei 

opțiuni de participare. 
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 În zilele de 16, 17 și 19 mai a.c., membrii comisiei au procedat la studiu 

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

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

prezența toți deputații. 
 

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

 
În ziua de 18 mai, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența 12 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), Adriana 
Diana TUȘA (PSD), Rodica Luminița BARCARI (PNL), Viorel BĂLTĂREȚU (USR), 

Andi Lucian CRISTEA (PSD), Mircea FECHET (PNL), Nicolae GEORGESCU (PSD), 
Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Maria-Gabriela HORGA (PNL), Ciprian Titi 

STOICA (AUR), ZAKARIAS Zoltán (UDMR). 

 
Au absentat: Mirela FURTUNĂ (PSD), Dumitrina MITREA (AUR), Ana Maria 

CĂTĂUȚĂ (PSD), Christine THELLMANN (PNL), Iulian BULAI (USR), Ion Marcel 
CIOLACU (PSD), Sorin Mihai GRINDEANU (PSD), Mihai Laurențiu POLIȚEANU 

(USR), Cristina-Mădălina PRUNĂ (USR), Diana STOICA (USR), George Cristian 
TUȚĂ (PNL). 

 
În ziua de 19 mai, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența toți deputații. 
 

 
 

 
 

Ștefan MUȘOIU 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 


