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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

București, 21 aprilie 2022 
Nr. 4c-22/231 

 

 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 5 – 7 aprilie 2022  

 
 

În perioada 5 – 7 aprilie 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 - Comunicarea din 

2021 privind politica de extindere a UE - COM(2021) 644. 
Raportor: deputat Christine THELLMANN 

 
2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Asumarea 
responsabilității pentru deșeurile produse: expedierile de deșeuri într-o 

economie curată și mai circulară - COM(2021) 708. 
 

II. Studiu individual: 
 

1. Comisia Europeană – Economia circulară. 
2. Comisia Europeană – Pactul verde european. 

3. Comisia Europeană – Ajutoare de stat. 

4. Comisia Europeană & Consiliul European – Summitul UE-China. 
5. Parlamentul European – Agenda sesiunii plenare din 4 - 7 aprilie 2022. 

 
III. Diverse 

 

gnegret
Conform cu originalul
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 Marți, 5 aprilie 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. al ordinii de zi, a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2021 privind politica de extindere a UE - 

COM(2021) 644; Raportor: deputat Christine THELLMANN. 
 

Luând cuvântul, raportorul a făcut o amplă prezentare a temei cuprinse în 
Comunicarea Comisiei Europene. Doamna deputat Thellmann a menționat că, 

având în vedere perspectiva europeană a Balcanilor de Vest, Uniunea Europeană 
a continuat să acorde partenerilor din regiune un statut privilegiat, asociindu-i la 

mecanismele și instrumentele Uniunii, iar Comisia Europeană va continua să 
ajute regiunea să realizeze reducerea costurilor plăților transfrontaliere, să 

faciliteze circulația bunurilor industriale și de consum și comerțul electronic între 

UE și Balcanii de Vest. De asemenea, a considerat ca fiind esențială atenția 
acordată orientării strategice a țărilor candidate și a alinierii acestora la 

obiectivele politicii externe și de securitate comune ale Uniunii Europene. 
 

Doamna deputat a mai subliniat și faptul că viitorul statelor partenere ale Uniunii 
Europene din Balcanii de Vest se află în Uniunea Europeană, conform 

angajamentului ferm al acesteia față de statele din regiune, reflectat în sprijinul 
acordat pentru depășirea pandemiei de COVID-19 și în sprijinul prin intermediul 

Planului economic și de investiții al Uniunii, menit să consolideze dezvoltarea pe 
termen lung și redresarea durabilă. 

 
Comisia pentru afaceri europene sprijină abordarea Comisiei Europene de a 

insista asupra reformelor și progreselor candidaților în asigurarea statului de 
drept. A fost subliniată importanța continuării eforturilor de comunicare 

strategică ale Uniunii Europene pentru a promova beneficiile sprijinului acordat 

cetățenilor și economiilor statelor candidate, precum și responsabilitatea care le 
revine pentru susținerea acestor eforturi, dar și a comunicării pro-active și 

obiective cu privire la parcursul european al țărilor candidate. 
 

În principal, membrii comisiei au recomandat:  
- sprijinirea elaborării și aplicării politicilor privind tineretul și educația din 

Balcanii de Vest, cu scopul de a pune bazele unei integrări rapide și cuprinzătoare 
în Uniunea Europeană;  

- intensificarea sprijinului Uniunii Europene pentru Bosnia și Herțegovina, în 
vederea depășirii consecințelor perioadei dificile pe care a parcurs-o această țară, 

a suferințelor apreciabile pentru populație și economie, precum și pentru 
depășirea obstacolelor în combaterea criminalității organizate și pentru edificarea 

unui cadru electoral avansat;  
- consolidarea inițiativelor statelor membre și a sprijinului Uniunii pentru 

integrarea economiilor regionale în piața unică și pentru îndeplinirea 

angajamentelor în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor din Balcanii de Vest. 
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Membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi adoptarea opiniei finale și 

transmiterea acesteia către Biroul Permanent al Camerei Deputaților, pentru 
finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
S-a trecut la punctul I.2. al ordinii de zi și a fost dezbătută Comunicarea Comisiei 

către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor - Asumarea responsabilității pentru deșeurile produse: 

expedierile de deșeuri într-o economie curată și mai circulară - COM(2021) 708. 
 

Comunicarea Comisiei stabilește acțiunile prioritare ale UE menite să asigure atât 
facilitatea expedierilor de deșeuri în vederea pregătirii pentru reutilizare și 

reciclare în Uniune, cât și abordarea cu eficacitate a expedierilor ilegale de 
deșeuri. 

 
Membrii comisiei au subliniat că restricțiile privind comerțul cu deșeuri de plastic, 

impuse de unele țări din Asia, au scos la iveală dependența inacceptabilă a Uniunii 

Europene de a procesa în străinătate deșeurile, ceea ce face ca economia Uniunii 
să fie vulnerabilă.  

Totodată, au menționat și necesitatea asigurării trasabilității integrate a 
expedierilor de deșeuri destinate exportului, importului și tranzitului. Au arătat 

că este esențială continuarea eforturilor Uniunii de punere în valoare a 
prevederilor acordurilor comerciale internaționale pentru asumarea 

responsabilității pentru deșeurile produse pe plan mondial și a respectării 
obligațiilor legale privind managementul deșeurilor. 

 
În cadrul dezbaterii asupra Comunicării, recomandările Comisiei pentru afaceri 

europene au vizat cu precădere:  
- abordarea dependenței de prelucrare a deșeurilor în afara Uniunii, ca pe un 

factor de risc privind apărarea și securitatea comună;  
- organizarea de consultări cu statele africane și cu organizațiile regionale 

ale acestora pentru a preveni transferul către țările în curs de dezvoltare a unor 

autovehicule rulate poluante și neadecvate circulației rutiere și pentru a sprijini 
înlocuirea autovehiculelor din generații mai vechi;  

- intensificarea sprijinului Uniunii pentru statele din Parteneriatul Estic și din 
Balcanii de Vest în vederea promovării economiei circulare și a îmbunătățirii 

gestionării durabile și în condiții de siguranță a deșeurilor.  
 

Opinia 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 din ordinea de zi, domnul Ștefan Mușoiu a informat 
despre întrevederea, în data de 7 aprilie a.c., dintre Comisiile pentru afaceri 

europene din Camera Deputaților și Senat și o delegație a Comisiei comune 
pentru afaceri europene din Parlamentul irlandez, condusă de președintele 

acesteia, domnul Joe McHugh și a solicitat opțiuni de participare din partea 

membrilor comisiei. 
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De asemenea, a reamintit de continuarea dezbaterilor sub egida Conferinței 

pentru viitorul Europei, cea de-a patra urmând să se desfășoare în perioada 12 
– 14 aprilie a.c. la Poiana Brașov cu tema ”Dezvoltarea ecoturismului durabil în 

zonele montane românești în contextul redresării post-pandemice”. 
 

 
 Miercuri, 6 aprilie și Joi, 7 aprilie a.c., membrii comisiei au procedat la 

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

 
În ziua de 5 aprilie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența 16 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Mirela FURTUNĂ (PSD), Dumitrina 
MITREA (AUR), Adriana Diana TUȘA (PSD), Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD), Christine 

THELLMANN (PNL), Rodica Luminița BARCARI (PNL), Viorel BĂLTĂREȚU (USR), 
Andi Lucian CRISTEA (PSD), Anamaria GAVRILĂ (Neafiliați), Giureci-Slobodan 

GHERA (Minorități), Mihai Laurențiu POLIȚEANU (USR), Cristina-Mădălina PRUNĂ 

(USR), Diana STOICA (USR), George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán 
(UDMR). 

Au absentat: Călin Ioan BOTA (PNL), Iulian BULAI (USR), Ion Marcel CIOLACU 
(PSD), Sorin Mihai GRINDEANU (PSD), Mircea FECHET (PNL), Nicolae 

GEORGESCU (PSD), Maria-Gabriela HORGA (PNL).  
 

În ziua de 6 aprilie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 
prezența toți deputații. 

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

prezența toți deputații.  
 

 
 

 

 

Ștefan MUȘOIU 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 


