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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

București, 30 iunie 2022 

Nr. 4c-22/400 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din perioada 27 – 30 iunie 2022  

 

În perioada 27 – 30 iunie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut următoarea 
ordine de zi:  

 
I. Examinarea și adoptarea opiniei pentru Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European și Consiliu -  Un spațiu european al datelor privind sănătatea: 
valorificarea puterii datelor privind sănătatea în sprijinul cetățenilor, al pacienților 

și al inovării - COM(2022) 196. 
 

II. Studiu individual: 
1. Comisia Europeană – Eurobarometru 2022 privind cooperarea pentru 

dezvoltare - comunicat de presă și fișă informare privind rezultatele 
sondajului din România. 

2. Comisia Europeană – Acorduri comerciale pentru o creștere economică verde 
și justă– comunicat de presă și fișă informativă. 

3. Comisia Europeană – Pactul verde: Propuneri novatoare în vederea refacerii 

naturii Europei până în 2050 – comunicat de presă, și fișă informativă. 
4.  Consiliul European – Reuniunea Consiliului European (23 și 24 iunie 2022)  

5.  Comisia Europeană – Noul parteneriat paneuropean pentru cultură și 
creativitate – comunicat de presă și fișe informative. 

 
III. Diverse 

 
 Marți, 28 iunie a.c., ședința s-a desfășutat în format hybrid, cu prezență 

fizică și online 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. a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către Parlamentul European 

și Consiliu - Un spațiu european al datelor privind sănătatea: valorificarea puterii 
datelor privind sănătatea în sprijinul cetățenilor, al pacienților și al inovării - 

COM(2022) 196. 
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Președintele comisiei a prezentat conținutul actului European supus dezbaterii.   

Măsurile propuse în Comunicare promovează o piață unică pentru serviciile și 
produsele digitale de sănătate și oferă un cadru pentru utilizarea datelor privind 

sănătatea pentru activități de cercetare, inovare, elaborare a politicilor și de 
reglementare, asigurând respectarea deplină a standardelor UE de protecție a 

datelor. 
 

Comisia pentru afaceri europene susține abordarea propusă.   
Membrii comisiei au recomandat: elaborarea unor soluții informatice care să 

permită atât accesul la bazele de date privind sănătatea, cât și la informațiile 
referitoare la sistemele de asigurări de sănătate din statele membre; sporirea 

sprijinului acordat cercetării științifice și tehnice de graniță și experimentelor 
medicale de laborator; planificarea și sprijinirea pe termen lung a măsurilor de 

integrare a tehnologiilor digitale în managementul sistemelor de sănătate ale 
statelor membre; inițierea unor studii de cercetare pentru a identifica unele 

metode tehnice de cooperare între contribuțiile umane de interpretare a datelor 

privind sănătatea și cele ale inteligenței artificiale. 
La încheierea dezbaterilor, președintele a supus la vot opinia. Membrii comisiei au 

votat, cu unanimitate, adoptarea opiniei finale și transmiterea acesteia către Biroul 
Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de examinare 

parlamentară. 
 

La punctul III: Diverse, domnul președinte a comunicat membrilor comisiei că în 
Raportul anual pe 2021 al Parlamentului European, în ceea ce privește relația cu 

parlamentele naționale, Camera Deputaților este din nou în topul parlamentelor 
naționale cu cea mai bogată activitate în contextul afacerilor europene (dialogul 

politic informal, pag 44), situându-se pe locul 3, după Spania și Senatul ceh. 
 

 În zilele de 27, 29 și 30 iunie a.c., membrii comisiei au procedat la studiu 
individual asupra temelor înscrise la punctul II. din ordinea de zi. 

 

 
În ziua de 27 iunie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența toți deputații. 
 

În ziua de 28 iunie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 
prezența 18 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), Mirela 

FURTUNĂ (PSD), Adriana Diana TUȘA (PSD) - online, Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD), 
Christine THELLMANN (PNL), Rodica Luminița BARCARI (PNL), Viorel BĂLTĂREȚU 

(USR), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Mircea FECHET (PNL) - online, Nicolae 
GEORGESCU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități) - online, Maria-Gabriela 

HORGA (PNL), Cristina-Mădălina PRUNĂ (USR) - online, Ciprian Titi STOICA (AUR), 
Diana STOICA (USR) - online, George Cristian TUȚĂ (PNL) – online, ZAKARIAS 

Zoltán (UDMR). 
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Au absentat motivat: Dumitrina MITREA (AUR), Iulian BULAI (USR), Ion Marcel 

CIOLACU (PSD), Sorin Mihai GRINDEANU (PSD), Mihai Laurențiu POLIȚEANU 
(USR).  

În ziua de 29 iunie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 
prezența toți deputații. 

 
În ziua de 30 iunie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența toți deputații. 
 

 
 

 

Ștefan MUȘOIU 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 


