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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

București, 27 iunie 2022 
Nr. 4c-22/380 

 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 7 – 9 iunie 2022  

 

 

În perioada 7 – 9 iunie 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 privind o strategie 

europeană pentru universități - COM(2022) 16. 

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

Garantarea securității alimentare și consolidarea rezilienței sistemelor 
alimentare - COM(2022) 133. 

 
II. Studiu individual: 

1. Comisia Europeană - Raportul de convergență al Comisiei Europene din 
2022 - comunicat de presă 

2. Comisia Europeană – Cel de-al treilea Forum Schengen – comunicat de 
presă 

3. Comisia Europeană – Raportul anual privind apa pentru scăldat din UE – 
comunicat de presă și raport de țară – Calitatea apei de scăldat din 

România în 2021 
4. Comisia Europeană – Piețele energiei - comunicat de presă 

5. Consiliul și Parlamentul European – Revizuirea Regulamentului privind 

statisticile referitoare la factorii de producție și producția agricolă – SFPPA 
6. Consiliul UE și Consiliul European – Agenda 6 – 19 iunie 2022 

7. Parlamentul European – Sesiune plenară – Strasbourg, 6 – 9 iunie a.c. 
 

III. Diverse 
 

 

gnegret
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 Miercuri, 8 iunie a.c., 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. a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor privind o strategie europeană pentru universități - COM(2022) 16. 
 

Comunicarea urmărește să sprijine universitățile și să le permită să se adapteze 
la condițiile în schimbare, să prospere și să contribuie la reziliența și redresarea 

Europei. Comisia pentru afaceri europene susține această Comunicare și 
subliniază necesitatea eforturilor comune la nivelul Uniunii Europene pentru 

identificarea celor mai bune practici de ocrotire a valorilor academice și 
democratice fundamentale, precum și de protejare a autonomiei universitare 

reale. 
 

În cadrul dezbaterii, membrii comisiei au recomandat sprijinirea schimburilor de 

experiență ale statelor membre în vederea diversificării profilurilor și formelor 
de organizare a universităților în cadrul spațiului comun al educației, precum și 

sprijinirea, la nivelul Uniunii Europene, a parteneriatelor universităților cu 
autoritățile locale și cu organizațiile societății civile, prin programele de cercetare 

științifică. 
 

Supusă la vot, opinia finală a Comisiei pentru afaceri europene a fost votată în 
unanimitate și va fi transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru 

finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 
 

S-a trecut la punctul I.2., dezbaterea asupra Comunicării către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European 

și Comitetul Regiunilor - Garantarea securității alimentare și consolidarea 
rezilienței sistemelor alimentare - COM(2022) 133.  

 

Președintele comisiei a prezentat pe scurt conținutul Comunicării, arătând că 
aceasta stabilește măsuri pe termen scurt pentru sprijinirea securității 

alimentare și a agriculturii în Ucraina și urmărește consolidarea tranziției către 
sisteme alimentare sustenabile, reziliente și echitabile în UE și la nivel mondial. 

 
Comisia pentru afaceri europene susține programul de sprijin de urgență al 

Uniunii Europene în favoarea Ucrainei, pentru a contribui la atenuarea 
suferințelor populației ucrainene cauzate de invazia rusă, prin asigurarea 

accesului la bunuri și servicii de bază.  
 

Membrii comisiei au făcut o serie de recomandări cu accent pe sprijinirea 
diversificării culturilor agricole, pentru a se asigura cetățenilor un aport echilibrat 

de fibre, vitamine și minerale și garantarea pe termen lung a unei alimentații 
sănătoase, la costuri accesibile, dar și pe sprijinirea mai puternică, la nivelul 

Uniunii, a lanțurilor scurte de aprovizionare cu alimente, a micilor producători și 
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a piețelor locale, ca parte a politicii agricole, în vederea consolidării securității 
alimentare în paralel cu urmărirea obiectivelor sociale și de mediu.   

 
Opinia finală a Comisiei a fost supusă la vot și a fost adoptată cu unanimitate de 

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

 
La punctul III. Diverse, președintele comisiei a reamintit de vizita de lucru în 

România a doamnei Věra Jourová, vicepreședinte al Comisiei Europene, 
responsabilă pentru Valori și transparență și de întrevederea cu aceasta în 28 

iunie, la Palatul Parlamentului. 
 

 În zilele de 7 și 9 iunie a.c., membrii comisiei au procedat la studiu 
individual asupra temelor înscrise la punctul II. din ordinea de zi. 

 
 

În ziua de 7 iunie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența toți deputații. 
 

În ziua de 8 iunie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 
prezența 14 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), Dumitrina 

MITREA (AUR), Adriana Diana TUȘA (PSD), Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD), Christine 
THELLMANN (PNL), Rodica Luminița BARCARI (PNL) – înlocuită de Sorin NĂCUȚĂ 

(PNL), Viorel BĂLTĂREȚU (USR), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Nicolae 
GEORGESCU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Ciprian Titi STOICA 

(AUR), George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán (UDMR). 
 

Au absentat: Mirela FURTUNĂ (PSD), Iulian BULAI (USR), Ion Marcel CIOLACU 
(PSD), Mircea FECHET (PNL), Sorin Mihai GRINDEANU (PSD), Maria-Gabriela 

HORGA (PNL), Cristina-Mădălina PRUNĂ (USR), Mihai Laurențiu POLIȚEANU 
(USR), Diana STOICA (USR).  

 

În ziua de 9 iunie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 
prezența toți deputații. 

 
 

 
 

Ștefan MUȘOIU 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 


