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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru afaceri europene 
 

București, 9 noiembrie 2021 

Nr. 4c-22/575 

 

 
 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 3 – 4 noiembrie 2021  

 
 

În perioada 3 – 4 noiembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut 
următoarea ordine de zi:  

 

I. Examinare și adoptarea opiniei pentru Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor – Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la 
locul de muncă 2021-2027. Securitatea și sănătatea în muncă într-o lume a 

muncii în schimbare, COM(2021) 323. 
 

II. Studiu individual: 
1. Comisia Europeană - Acțiunile UE în domeniul climei: Rapoartele 

intermediare. 
2. Comisia Europeană – Inițiativa cetățenească europeană privind 

protecția mediului. 
a. Comunicat de presă  

b. Pagina inițiativei „Apel la acțiune – Protecția mediului în toate 
politicile”:https://europa.eu/citizens-

initiative/initiatives/details/2021/000010_en 

3. Comisia Europeană –  COP26: Cea de a 26-a Conferință a părților la 
Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice 

(CCONUSC).  
4. Comisia Europeană – Pactul verde european. 

5. Parlamentul European – Investițiile în domeniul transporturilor din 
PNRR-urile statelor membre. 

 
III. Diverse 

 

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000010_en
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000010_en
gnegret
Conform cu originalul
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 Miercuri, 3 noiembrie a.c., ședința s-a desfășurat cu prezență fizică și 

online. Ședința a fost condusă de domnul deputat Ștefan Mușoiu, președintele 
comisiei. Ordinea de zi a fost supusă la vot, și a fost aprobată în unanimitate de 

către membrii comisiei. 
 

La punctul I. din ordinea de zi a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor - Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la 
locul de muncă 2021-2027. Securitatea și sănătatea în muncă într-o lume a 

muncii în schimbare, COM(2021) 323. 
 

Comunicarea stabilește principalele priorități și acțiuni pentru îmbunătățirea 
sănătății și securității lucrătorilor, în contextul unei lumi post-pandemice, 

marcată de dubla tranziție ecologică și digitală, de provocări economice și 
demografice și de evoluția noțiunii de mediu de lucru traditional. 

 

Comisia pentru afaceri europene susține Cadrul strategic al Uniunii Europene 
privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027, securitatea și 

sănătatea în muncă într-o lume a muncii în schimbare și salută obiectivul de 
asigurare a standardelor ridicate de securitate și sănătate în muncă, mai ales 

pentru lucrătorii mobili vulnerabili și transfrontalieri, inclusiv cei sezonieri.  
Membrii comisiei au subliniat că obiectivele Uniunii Europene privind asigurarea 

unui echilibru între viața personală și cea profesională sunt relevante și din 
perspectiva asigurării sănătății emoționale a lucrătorilor. Și-au exprimat 

susținerea pentru încurajarea accesului fermierilor din zonele rurale îndepărtate 
sau mai puțin dezvoltate la servicii de consiliere și instruire cu privire la normele 

în materie de securitate și sănătate la locul de muncă, precum și pentru 
acordarea unei atenții sporite protecției cetățenilor europeni care lucrează în 

afara spațiului comunitar, atât pe termen lung prin modificarea standardelor în 
materie, cât și pe termen scurt, pentru a răspunde dificultăților întâmpinate de 

aceștia în activitatea curentă. 

La încheierea dezbaterii, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea, 
cu observații și recomandări, opinia urmând a fi transmisă Biroului Permanent al 

Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 
 

La punctul III. Diverse de pe ordinea de zi, membrii comisiei au discutat despre 
organizarea ședințelor de comisie în teritoriu, planificate în perioada 16 – 18 

noiembrie 2021 în județul Cluj.  
Pornind de la necesitatea de a cunoaște mai bine realitatea locală, domnul 

deputat Viorel Băltărețu, deputat de Cluj, a propus organizarea și desfășurarea, 
sub egida Conferinței privind viitorul Europei, unor dezbateri având ca temă 

principală ”Economia digitală: România în Deceniul Digital European (2020-
2030)”.  

 
 

 Joi, 4 noiembrie a.c., membrii comisiei au procedat la studiu individual 

asupra temelor înscrise la punctul II. din ordinea de zi.  
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În ziua de 3 noiembrie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența 19 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), Dumitrina 
MITREA (AUR), Adriana – Diana TUȘA (PSD) – prezentă online, Ana Maria 

CĂTĂUȚĂ (PSD), Christine THELLMANN (PNL) – prezentă online, Rodica Luminița 
BARCARI (Neafiliați) – prezentă online, Viorel BĂLTĂREȚU (USR), Ion – Marcel 

CIOLACU (PSD), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Mircea FECHET (PNL) – prezent 
online, Mirela FURTUNĂ (PSD) – prezentă online, Anamaria GAVRILĂ (Neafiliați) 

– prezentă online, Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Sorin – Mihai 
GRINDEANU (PSD), Mihai Laurențiu POLIȚEANU (USR) – prezent online, Diana 

STOICA (USR) – prezentă online, George Cristian TUȚĂ (PNL) – prezent online, 
ZAKARIAS Zoltán (UDMR). 

 
Au absentat: Iulian BULAI (USR), Ionel DANCĂ (Neafiliați). 

 
 

În ziua de 4 noiembrie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența toți deputații.  
 

 
 

 

PREȘEDINTE 

 

Ștefan MUȘOIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 


